URZĄD MIEJSKI W DUKLI
Adres: ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
Konto bankowe: 09 1130 1105 0005 2141 2520 0013
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ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego- parter, pok. 107, tel. 13 432 91 06.

Osoba załatwiająca sprawę

Mirosław Matyka zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Wniosek.
Oświadczenie, że w tej samej sprawie nie złożono wcześniej wniosku
do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już
decyzja odmowna.
Dowód osobisty do wglądu

Opłaty

Oplata skarbowa 37 zł – kasa, parter, pok. 108 /karta płatnicza/ konto

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Wojewoda Podkarpacki za pośrednictwem kierownika USC w Dukli
w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Inne informacje

Wniosek powinien zawierać:
1) dane osoby, której zmiana dotyczy:
a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt
urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska
będzie dotyczyła tego aktu,
c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności,
zwany dalej "numerem PESEL", jeżeli został nadany;
2) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
3) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci,
jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;
4) adres do korespondencji wnioskodawcy;
5) uzasadnienie;
6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył
wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie
została wydana już decyzja odmowna.
7) Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu
cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z
wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o
transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
8) W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany
osobiście, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający
tożsamość.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
(Dz. U. z 2016.10).

